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 بناءاً على ما لوحظ في اآلونة األخيرة من صدور وانتشار الكثير من الدورات المادية اإلستغاللية

التي تقوم بطرح دروس وتجميعات الطالب والطالبات وملفات ال عالقة لهم بها ال هم وال أصحابها 

المشرفين والقائمين على تلك الدورات اإلستغاللية، كما أنهم في الوقت ذاته يزعمون بأنها لهم ومن 

 مجهوداتهم الشخصية زوراً وبهتاناً ،،،،،،،،،،،

 

أكاديمية ستيب المجانية سرد هذا البيان للناس عامة حتى يتضح وتفادياً لذلك فقدت قررت أسرة 

األمر برمته للجميع، بأن ال يساعدوا اولئك الناس الذين يستمتعون في سرقة جهود اآلخرين من أجل 

  ماٍل وضيع تتشبعه السرقة والدجل واستغالل مصالح وحاجات الناس هذا ما كان بشكل عام ،،،،،،،،

 

ل ما يخص أكاديمية ستيب المجانية من ملفات ومعلومات ودروس وجهود وعلى وجه الخصوص فك

وتنظيمات وخطط تدريبية هو مجاني مدى الحياة، وال يحق ألي كائن حي إنتساب تلك الجهود لنفسه 

واإلستفادة منها في أغراض أخرى شخصية كإستغالل المحتوى في دورات تدريبية مادية استغاللية، 

ود انتسابها على الشخص نفسه الذي ينسخ وينقل كل تلك الجهود بغير حق، او في مؤلفات خاصة يع

ومن يفعل ذلك فهو خصمنا عندما نقف بين يدي هللا عزوجل في يوم ال ينفع فيه مال وال بنون وال 

  جاه إال من جاء هللا بقلٍب سليم ،،،،،،،،،

 
في قلوبهم النية في اإلستفادة من كل هذه الجهود وفي الوقت ذاته تحذر األكاديمية كل اولئك الناس الذين قد تقع 

في التجارة من غير إذٍن منها بأنها ستتخذ كافة اإلجراءات النظامية والقانونية الالزمة ضد كل من يقوم بهذا 

  العمل بالتعاون مع اجهزة الدولة في قسمي الجرائم المعلوماتية واإللكترونية ،،،،،،

 

 

 :المجانية مؤسس أكاديمية ستيب
 

 المهندس / أنور
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ستيب المجانية نهدي هذا  أكاديميةنحن منسوبي 

يخوض اختبار  أنالعمل التطوعي لكل من يريد 

متمنين لكم  STEP اإلنجليزيةكفايات اللغة 

 . التفوق والنجاح
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والتي يغلب على أمرها طابع  STEP إختبار كفايات اللغة اإلنجليزيةنظراً لكثرة الملفات التي تهتم بتجميع كل ما يدور في اقسام 

الدارجة فإختبار كفايت مواضيع الالتكدس والعشوائية. فقد قررت أكاديمية ستيب المجانية بقيادة منسوبيها إعادة هيكلة جميع 

االكثر  أهم تمارين القواعدطرح لكم بشكل يسهل على الجميع متابعتها، ومن خالل هذه السلسلة المنظمة سن اللغة اإلنجليزية

ونقلوا تجربتهم إلينا، والتي بإذن  STEP تكراراً بناًء على تجارب الطالب والطالبات الذين خاضوا إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية

وهنا بإذن هللا في هذا . هللا تعالى ستفيدكم في اجتياز قسم استيعاب المقروء، أي أننا حاولنا أن نقرب لكم الفكرة قدر المستطاع

دون الحاجه للرجوع إلى أي  التنظيم المتكامل الملف المتواضع ستجدون جميع ماتبحثون عنه بشكل منظم ومسلسل بناًء على 

هذه التمارين مع التوضيح بأن  المعروفة تمارينالمتكررة وال القواعدملفات أخرى فهذا التسلسل المنظم لملفاتنا سيجمع لكم بين ا

هي اجتهادات شخصية من قبلنا ومن قبل الطالب  هذا الملفات الذي تصدر من قبلناكما أننا ننوه بأن تي كما هي في اإلختبار ,لن تأ

 .والطالبات بشكل خاص فنحن لم نحصل على أي معلومة إال بفضل هللا ثم بفضلهم ومن اليشكر الناس اليشكر هللا
 

 

 هذا وهللا ولي التوفيق ،،،،،،،،،،،،
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1) I come ..... Italy. 

          a) to                  b) in                 c) from               d) at 

2) …………… 

        a) I is a cold      b) I am cold      c) I has cold       d) I have cold 

 

3) Ann, how are you?    

         a)  I'm a nurse. A can read    b)  I'm fine, thanks. And you?    c) I am working     d) Good.   

 

4) Whose key is that?   

             a) It's of Cate       b) It's Cate's      c) It's Cate      d) It's to Cate. 

 

5) His office is on the first ........  

              a) level          b) ground          c) stage        d) floor 

 

6) I speak Hebrew and French but Ann ............. 

            a) don't         b) doesn't        c) speaks        d) doesn't speaks 

   

7) I can't find my glasses. Can you look for.., please? 

              a)  they                     b)  them                    c) it                      d) their  

 

8) …….... there any cars on the street? 

              a) Are                       b) Is                            c) Am                     d) Do 

 

9) (On the phone) Hello. Juliet ......... 

             a) speak              b) speaking            c) talk               d) talking 

 

10) .................... do you go to the gym? - Twice a week. 

          a) How often                   b) How much                  c) How many                  d) How 
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11) I like ................. in my spare time. 

           a) reading        b) to read         c) to reading            d) read 

 

12) Chopin .................. music when he was three. 

         a) can read             b) should read             c) would read         d) could read 

 

13) I .................... born in 1992. 

            a) was                     b) am                 c) were                    d)  am 

 

14) Where ......... Ann and Mary at 6 pm yesterday? 

         a) was                    b) were              c) have been               d) had been 

 

15) He is interested ......... learning Romanian. 

           a) in                              b) on                          c)  for                           d) to 

16) Would you like .......... to drink, sir? 

          a) anything               b) anywhere                    c) something                         d) nothing 

17) The doctor gave me a ..........for some medicine last week. 

         a) note                            b) recipe                          c)  prescription                    d) receipt 

18) I went to the bookshop .................... 'Harry Potter'. 

       a) to buy                        b) for buying                       c) for to buy                         d) to buying  

19) What .................... next weekend? 

       a) do you do            b) will you do                     c) are you doing                        d) did you do 

20) Why are you so hungry?' 'Oh, I .................... breakfast this morning.' 

      a) hadn't have           b) didn't had                         c) don't eat                            d) didn't have 
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21) Look! The bus ....................... 

         a) comes                          b) came                        c) is coming                         d) will come 

 

22) 'I have never been to Africa.' - ' ........... have I.' 

        a) Neither                                   b) Either                              c) So                            d) No 

 

23) Have you visited Birmingham?' ' ............ ' 

     a) Not  yet                                   b) No                               c) Not                       d) Ever never 

 

24) My mother ............. the carpet when I got home yesterday afternoon.  

  a) is hoovering           b) was hoovering           c) has been hoovering          d) had been hoovering  

 

25) My aunt .................. come to our wedding reception next month. 

    a) aren't going to              b) isn't going to                    c) doesn't                          d) will 

 

26) I promise I .................. study harder. 

         a) will                             b) may                           c) must                         d) am going to 

 

27) Is Emma ................... Carla? 

        a) tall as                           b) as tall as                      c) taller that                 d) more tall 

 

28) Where is ..................... chemist's, please? 

     a) the nearest                       b) the near                        c) more near                d) the most near 

 

29) Is that purse ............. ? 

     a) to you                               b) you                                c) yours                       d) your 

 

30) I ................... my mobile phone since 2009. 

      a) had                                  b) have                               c) have had                  d) am having 
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31) How long .......................... English? 

   a) are you learning           b) have you been learning        c) do you learn           d) you learn 

 

32) We ................. the flight tickets yet. 

   a) don't book                    b) didn't book                      c) have booked               d) haven't booked 

 

33) When Simon .............. back tonight, he'll do the washing up. 

    a) will/shall come             b) comes                       c) came                   d) have come 

 

34) Would you mind ............... the gate, please? 

       a) closing                          b) close                      c) closed                  d) closes 

 

35) I ............ smoke when I was 20. 

      a) use to                             b) used to                    c) get used            d) could 

 

36) You should ............ martial arts. 

       a) get off                          b) start up                      c) take up           d) take off 

 

37) Could you tell me when ................................. ? 

    a) dose the train leave        b) the train leaves        c) does leave the train       d) leaves the train 

 

38) ............. did you travel with? 

       a) Who                          b) What                                c) Which                           d) Where  

 

39) Look out! You ..................... off the bike. 

       a) will fall            b) are going to fall                    c) are falling              d) are going to be falling  

 

40)  You ....... see a doctor. 

        a) must                       b) has to                            c) have to                        d) should 
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41) My mobile phone ………. . . . . . . . . . . 

        a) has been stolen            b) stole                 c) has stolen                 d) have been stolen 

 

42) Carla ……….. me to go to university.  

             a) said                     b) told                               c) made                               d) suggested  

 

43) I've spoken to a boy …... father died of cancer last week. 

             a) who                   b) which                            c) whose                     d) that 

 

44) If I were a prince, I ……. . . ……. a palace. 

           a) 'd have                 b) 'd had                           c) 'll have                d) 'd have had 

 

45) Drive …………… otherwise you'll have an accident. 

   a) more careful             b) less carefully              c) much more careful           d) more carefully 

 

46) If they .…. next to each other on the plane, they wouldn't have got married. 

        a) hadn't sat                       b) had sat                    c) sat                   d) didn't sat 

 

47) When I got home, someone …………… the window. 

         a) broke                b) breaks                  c) had broken             d) haven't broken 

 

48)   .................. the better team, we lost the match. 

      a) despite being             b) despite of being             c) although        d) despite the fact 

 

49) If only I ……… . . . . . richer. 

            a) am                         b) was                      c) were                     d) have been 

 

50) I am fed up …………… . . . this exercise. 

         a) to do                      b) for doing                  c) with doing                   d) to doing 
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51)  By this time next year, I ……………. all my exams. 

          a) will take             b) will have taken                 c) have taken                   d) take 

 

52) They have put speed bumps on the road to……………….. accidents. 

           a) prohibit                 b) prevent                     c) avoid                     d) forbid 

 

53)  You ………….. to use your mobile so there's no point in leaving it on. 

         a) are allowed              b) aren't allowed           c) have                d) can't 

 

54)  It was ……….. boring film that I fell asleep. 

           a) so                                   b) as                                  c) such                        d) such a 

 

55) She has been . . . . . . . . . . . . . of murdering her husband. 

           a) charged                        b) arrested                          c) blamed                     d) accused 

 

56)  He wants to get a better ……………… and earn more money. 

             a) employ                     b) job                         c) work                          d) employment  

 

57) Managers set objectives, and decide ......... their organization can achieve them. 

             a) what                        b) how                         c) which                          d) because 

 

58) Obviously, objectives occasionally .............. be modified or changed. 

              a) have to                        b) must to                       c) shouldn’t              d) ought  

 

59) A defect can be caused .............. negligence by one of the members of a team. 

                      a) by                              b) to                          c) at                        d) in 

  

60) I .............. the piano since the age of five 

                     a) played                         b) am playing             c) play               d) have played 
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61) The unions now represent less .............. 10% of the French work force.  

                      a) of                         b) in                          c) than                         d) then 

 

62) .............. some employers oppose the very existence of unions, many theorists 

stress the necessity of unions. 

                   a) Because                           b) Due to           c) However                 d) Although  

 

63) Managers who are ambitious are ……………… -oriented managers.  

                   a) socially                       b) success                   c) well                       d) non 

 

64) Warning! No unauthorised personnel .............. this point.  

                   a) about                       b) from                       c) beyond                     d) on  

 

65) You won’t be allowed into the club .............. you wear a suit and tie. 

               a) if                                b) unless                     c) whether                      d) apart  

 

66) As long as...... have needs that need to be represented they’ll need trade unions. 

                   a) employees                  b) employers             c) managers                 d) partners  

 

67) Market leaders usually want to .............. their market share even further, or at 

least to protect their current market share.  

                a) decrease                        b) dominate                c) increase                    d) establish  

 

68) We haven’t had .............. news from our agent. 

               a) some                                   b) any                      c) no                         d) none  

 

69) A recent survey identified the UK as .............. place in Europe to buy a car. 

a) most expensive             b) the more expensive         c) more expensive      d) the most expensive 
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70) You .............. fly to Dover – there isn’t an airport. 

          a) may                             b) can                              c) may not                             d) cannot 

 

71) They have finished early.  …………….. have I. 

       a) Neither                                   b) Either                              c) So                            d) No 

 

72) I haven’t seen him for …….. that I don’t think I’d recognise him. 

      a) so long time              b) a such long time           c) such a long time              d) long time ago 

 

73) Jane works six days ………… week. 

            a) a                           b) the                                     c) all                                   b) an 

 

74) I suggest ……………… arrive a little early in order to get a good seat. 

           a) you should           b) to arrive                      c) you to arrive                        d) may 

 

 

 75) I wish I ………… have to work tomorrow, but unfortunately I do. 

             a) don’t                     b) didn’t                         c) wouldn’t                          d) were 

 

 

 76) “Do you think it will rain?” “I ………!” 

               a) hope                    b) don’t hope so               c) don’t hope it                     d) wish 

 

 77) It’s two years ……….. Richard. 

           a) that I don’t see        b) that I haven’t seen         c) since I last saw           d) I didn't see  

 

 

 78) Alice doesn’t work …….. She left a few weeks ago. 

          a) here more                  b) here anymore               c) anymore here                 d) so much 
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 79) The fire spread through the building quickly, but fortunately everybody ……….escape. 

          a) could                            b) was able to                 c) succeeded to                       d) may 

80) Sarah couldn’t come to the party, …………. was a pity. 

             a) who                             b) that                               c) which                          d) it 

81) I was very tired when I got home. I ……………………………. so far. 

          a) wasn’t used to walk             b) wasn’t used to walking           c) didn’t use to walking 

82) I come  ……………… England. 

               a) to                                        b) from                         c) at                             d) in 

83) There aren't ………………. people here. 

            a) much                                      b) many                       c) some                      d) a lot 

84) Tim ……............ work tomorrow. 

         a) isn't going                                 b) isn't                      c) isn't going to              d) isn't to 

85) I’d like …………………….. information , please. 

            a) an                                                 b) a                          c) the                           d) some 

86) ……………………………….. to school yesterday? 

    a) did you walk                    b) do you walk              c) did you walked            d) have you walked 

 

87) I went to the shop ………………. some chocolate. 

        a) for buying                         b) for buy                       c) to buy                            d) buy  
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88) I don't like coffee. '' ……………………….. do I .'' 

      a) No                          b) Neither                               c) Either                                     d) So 

 

89) 'Have you visited London?' ' ………………………. ' 

       a) Not yet                    b) Ever                                  c) Already                                 d) Not 

 

 90) I think I can pass this test very …………….. 
a) easier  b) easy   c) good  d) easily 

 

91) Paul and Jane ………………… at work, they’re at home. 

a) not   b) aren’t  c) don’t  d) isn’t 

 

92)  …………… is your address? 1245, San Francisco Street, Boston. 

a) How  b) Who  c) What  d) That 

 

93) Tom is Mary Black’s son. 

a) He is her son. b) She is his daughter. c) She is her son.  d) He is his son. 

94) He can ……………… a car. 

a) driving  b) riding  c) ride d) drive 

 

94) The United States is………………… than Canada. 

a) as small  b) more small  c) smaller  d) smallest 

 

95) Would you like a coffee? 

a) No thanks.       b) Nice to meet you.  c) You are welcome d) See you later. 
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96) Sorry, you can’t have coffee because we haven’t got ……………………... 

a) any  b) none  c) some  d) many 

97) When ……………………………..?  

a) the classes start b) the classes do start     c) start the classes     d) do the classes start 

 

98) We didn’t win because we didn’t have …………………. information. 

a) many  b) a few  c) much  d) great 

 

99) Unfortunately I get distracted easily and cannot concentrate……………….. the project. 

a) to   b) by   c) of   d) on 

 

100) The teacher makes us ………………….  homework every day. 

a) to do  b) do   c) doing  d) to make 

 

101) My sister’s never ……………………. to San Francisco. 

     a) been  b) gone  c) was d) went 

 

102) They ……………………….  tomorrow. Do you want to join them? 

a) eating out   b) will  be eat out       c) are eating out      d) do eat out 

 

103) If you don’t want to burn yourself, you ……………….. lie in the sun all day. 

a) won’t  b) don’t  c) couldn’t  d) shouldn’t 

 

104) This lab …………………….  every day. 

 a) cleans    b) is cleaned        c) is being cleaned                    d) is cleaning 
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105) Can I ……………….. Why don’t we have lunch now and discuss it later? 

     a) make a suggestion     b) give a suggestion c) do a suggestion   d) put a decision 

 

106) Carl is ………….. more responsibility for his learning now, and his progress is excellent.  

a) bringing  b) making  c) taking  d) getting 

 

107) Diana: “We replaced the sample yesterday.” Diana said  ………………….. 

a) they replaced the sample yesterday. 

b) they had replaced the sample the day before 

c) we had replaced the sample yesterday 

d) they have replaced the sample the day before 

 

108) It was a great lecture. You …………….. Why didn’t you? 

   a) should have come   b) would have come c) might have come d) must have come 

109) The lawyer accused …………………………… to the jury. 

a) his lying  b) him of lying c) him to lie  d) that he lied 

 

110) You  ……….  better see a doctor. 

       a) had                          b) would                          c) should                         d) must    

 

111) That man is a millionaire ………………….. he’s not very happy. 

a) In case of this b) Above all  c) In spite of this           d) Alternatively 

 

112) If you …………………. more about it, would you tell us? 

a) knew            b) know  c) will know                  d) had know 
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113) Good language courses should ……………………. for the needs of all 

students who come with a variety of learning backgrounds. 

   a) deal             b) supply       c) furnish              d) cater 

114) Roberta  ................. from The United States. 

     a) are                                b) is                              c) am                                d) be 

 

115) What’s .............. name? 

     a) his                              b) him                           c) he                                d) you're 

 

116) My friend ............... in London. 

    a) living                        b) live                                  c) lives                         d) is live 

 

117) Where ...............? 

a) works Tom          b) Tom works   c) Tom does work  d) does Tom work 

 

118) I .............................. coffee. 

a) no like                          b) not like         c) like don’t                      d) don’t like 

 

119)  .................. to Australia, Ginny?’‘Yes, two years ago.” 

 a) Did you ever go     b) Do you ever go       c) Have you ever been      d) Are you ever going  

 

120) Tokyo is ............................. city I’ve ever lived in. 

a) the most big          b) the bigger                   c) the biggest          d) the more big 

 

121) A vegetarian is someone ...................... doesn’t eat meat. 

a) who                                b) what               c) which             d) whose 
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122)  ....................................................  these days. 

a) I never a newspaper buy  

b) I never buy a newspaper  

c) I buy never a newspaper  

     d) Never I buy a newspaper  

123) I .............. watch TV tonight. 

a) am                      b) go to                           c) going to                    d) am going to 

 

124) I wish I .......................... more money! 

a) have                       b) had                       c) would have                      d) was having 

 

125) ........................................ be famous one day? 

a) Would you like  

b) Would you like to  

c) Do you like 

d) Do you like to   

 

126) It’s my birthday ...........................  Friday. 

     a) on                              b) in                c) at                        d) by 

  

127) I ................ eighteen years old. 

a) am                               b) have                         c) have got                     d) had 

  

 

128) I ................. a headache. 

      a) feel                                   b) do                             c) have                 d) got 

 

129) Do you .......................... a uniform at your school? 

a) carry                        b) wear                     c) use                         d)  hold  

 

130) What time is it?’ ‘I have no ....................’ 

a) idea                                 b) opinion                         c) answer         d) time  
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131) The meal was very expensive.  Look at the ....................... 

a) ticket                               b) receipt                           c) invoice              d) bill 

 

132) How many ................ of trousers have you got? 

a) items                                  b) pairs                              c) sets                         d) times 

 

133) Joel came back from his holiday in Brazil looking really .......................... 

a) tanned                          b) sunned                         c) coloured           d) darkened 

 

134) Harry can  .............................  English. 

a) to speak                           b) speaking                           c) speak                     d) speaks 

 

135) I’m not interested ........................... sports. 

      a) for                                b) about                               c) in                          d) to  

 

136) She likes ...................... expensive clothes. 

a) wearing            b) to wearing         c)  wear               d) is wearing 

 

137) Harry ......................... his father’s car when the accident happened. 

a) was driving            b) drove                 c) had driven           d) has been driving 

 

138) I was wondering ............... tell me when the next plane from Chicago arrives? 

     a) if you will           b) if you can               c) if you could  d) if could you 

 

139) If I .............. him, I would have spoken to him, wouldn’t I? 

a) saw                   b) had seen                 c) have seen          d) would have seen 

 

140) I like your hair. Where ..............? 

a) do you have cut           b) have you cut it         c) do you have cut it       d) do you have it cut
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141) I think Joey must ............... late tonight. His office light is still on. 

a) have worked                    b) work                      c) be working              d) to work 

 

142) John tells me Jack’s going out with Helen, .............. I find hard to believe. 

a) which                        b) who       c) whose                d) that 

 

143) What  .....................  this weekend, Lance? 

a) will you do    b) are you doing          c) will you have done       d) do you do 

 

144) The weather has been awful. We’ve had very ...........  sunshine this summer. 

a) little                  b) a little                        c) few                   d) a few 

 

145) Did you hear what happened to Kate? She .............. 

      a) is arrested               b) arrested         c) has been arrested         d) is being arrested 

 

146) I usually ................... up at about 7.30. 

a) go                             b) be          c) do                               d) get 

 

147) I ....................  football every week. 

      a) play                    b) go            c) do                               d) have 

 

148) My sister ...................... the cooking in our house. 

a) does                  b) makes        c) cooks                  d) takes 

 

149) Don’t forget to ................. the light when you leave the room. 

a) turn up                  b) turn in        b) turn off  d) turn over 

 

150) She was in .................. when she heard the tragic news. 

a) crying                               b) tears        c) cries                d) tearful 
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152) He ................ that he hadn’t stolen the computer, but no one believed him. 

a) reassured                    b) informed            c) insisted              d) persuaded 

 

153) Could you ...................... me that book for a couple of days, please? 

  a) lend                       b) owe   c) borrow                 d) rent 

 

154) Greg is .................. a lot of time at Yvonne’s house these days! 

a) taking                          b) spending               c) having                   d) doing 

 

155) Who  .................  in that house? 

a) does live                   b) lives                         c) does he live                d) he lives 

 

156)  I’ll call you when I ......................  home. 

a) get                               b) will get       c) will have got              d) I'm getting 

 

157) If you .................. me, what would you do? 

a) was                               b) would be                   c) were                         d) have been 

 

158) I don’t know where ............................ last night. 

a) did he go                      b) he did go                      c) went he                  d) he went 

 

159) John and Betty are coming to visit us tomorrow but I wish .................. 

a) they won’t                   b) they hadn’t                  c) they didn’t            d) they weren’t 

 

160) I’m so hungry! If only Bill ............................ all the food in the fridge! 

a) wasn’t eating         b) didn’t eat                 c) hadn’t eaten              d) hasn’t eaten 

 

161) I regret ............................ harder in school. 

a) not studying         b) not to study  c) to not study            d) not have studied 
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162) Surely Sue ............................ you if she was unhappy with your work. 

a) will tell                b) would have told      c) must have told  d) had told 

 

163) Our neighbours aren’t very polite, and ................ particularly quiet! 

a) neither they aren’t      b) either they aren’t         c) nor are they        d) neither did they be 

 

164) We had expected that they .................. fluent English, but in fact they didn’t. 

a) were speaking       b) would speak                c) had spoken     d) spoke  

 

165) I’d rather I  ................... next weekend, but I do! 

a) don’t have to work        b) didn’t have to work        c) wouldn’t work       d) wasn’t working 

 

166) Harriet is so knowledgeable. She can talk about ........... subject that comes up. 

a) whatever                b) whenever                    c) wherever                   d) whoever 

 

167) I always ...................... milk in my coffee. 

a) have                         b) drink                                     c) mix                   d) make 

 

168) I ...................... TV every evening. 

a) watch               b) look at                           c) see              d) hear 

 

169) Can you give me a ...................... with my bag. 

a) leg                                 b) back                                      c) hand             d) head 

 

170) Before you enter the triathlon, please bear in ........... that you’re not as young 

as you used to be! 

a) thought      b) question                    c) min              d) opinion 
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171) The breath test showed he had consumed more than three times the legal limit 

of alcohol, so the police arrested him for ................................ 

a) trespassing        b) mugging            c) speeding                   d) drunk driving 

 

172) The meeting was .............. and not very interesting. 

a) time-wasting                b) time-consuming           c) time-using         d) out of time 

 

173) I .............................. yoga every day, three times a day. 

       a) am practicing            b) will practice                     c) was practicing                d) practices 

 

174) She …………….. in this company since 2004. 

a) is working               b) has been working            c) was working                   d) had been working 

 

175) We ………… Mrs. Stewart when we were in Kolkata. 

a) meet                           b) met                                  c) have met                           d) had met 

 

 

176) I wanted to see her but I didn't know if  she ……….. in town. 

 
     a) is                              b) has been                             c) was                                   d) had been            

 

177) Paper  …………… from wood pulp. 

     a) is making                 b) was making                         c) was made                            d) is made   

 

178) He often ……… to the cinema because he loves movies.  

        a) go                                 b) went                                c) goes                                d) is going 
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اإلنجليزية(، ونتمنى الحمد هلل سبحانه وتعالى الذي قدر لنا التوفيق والنجاح في كتابة هذا الملف )السلسلة األولى من قواعد اللغة 

من هللا عز وجل أن يكون قد نال إعجابكم، فنحن قد جمعنا لكم مجموعة من المعلومات الشاملة بعد مشوار طويل جًدا من البحث 

  .واالطالع وتجميع المعلومات من مصادرها القيمة

 

ة الخاص بقواعد التأسيس، وهو موضوع هام بعد تفكير وتعقل في موضوع ملف قواعد اللغة اإلنجليزي  فقد قدمنا لكم هذه الملف

جداً يهتم بتوضيح جميع قواعد اللغة اإلنجليزية التي قد يحتاجها مرتادي تعلم اللغة اإلنجليزية بشكل عام ومرتادي إختبار كفايات 

  .بشكل خاص STEP اللغة اإلنجليزية

 

اللغة اإلنجليزية لذلك فقد بذلنا كل ما بوسعنا في إخراجه على وقد كان هذا الملف بمثابة الرحلة العلمية الممتعة لالرتقاء بتعلم 

المستوى المطلوب وعلى أكمل وجه، ولكننا ال نستطيع أن نقول بأنه ملف شامل ويتصف بالكمال، ألن صفة الكمال هلل وحده 

  ،عزوجل فسبحان من يتصف بتلك الصفة، ولكن نسأل هللا أن بأن يوفقنا في اقوالنا وأعمالنا ،،،،،،

 

وإن كان هللا تعالى قد وفقنا في كتابة هذا الملف على اكمل وجه فإننا نعتبر ذلك مكافأة من هللا تعالى تعويًضا منه عما بذلناه فيه 

 .من جهد وتفكير، وقد كان ذلك هدفنا منذ البداية ونتشرف بأننا قد وصلنا إليه

 

  ة في ذلك وتيسير كل ماهو مفيد لكم إبتغاء جزاء نشر العلم ،،،،،،وإن لم يوفقنا هللا تعالى به فإنه لمن الشرف لنا المحاول

 وأخيراً.. فإننا نجأر إلى هللا تعالى بأن تكون هذه الجهود المتواضعة منارةً لكل متعلم، ومحطة لكل مبتغي،،،،
 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

وسلموصلى هللا على عبده ورسوله محمـد وعلى آله وصحبه   

 

 تم بحمد هللا

 

   

 أسرة أكاديمية ستيب المجانية
 


